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HYGGETREFF PÅ HOSPITALET

Den fjerde torsdagen i måneden er det hyggetreff på Hospitalet 
kl. 11.30. Alle som har ledig tid på formiddagen, er hjertelig 
velkommen til variert program, alltid med andakt, sang og musikk, 

kaffe og gode smørbrød – og utlodning. 

Dessuten er det rom for flere medarbeidere i hyggetreffgruppa; hender som 
kan bake kake, smøre smørbrød, dekke bord og legge til rette, og hoder og 
hjerter som kan ha omtanke for programmet. Si fra til kirkekontoret eller 
diakonen om du kan tenke deg å bidra!
Høstens første samling blir torsdag 25. august. Da er det sommerutflukt 
til Galleri Finsrud på Bilitt, så sant været tillater det. Ta vanlig buss til Bilitt, 
eller ring 98 83 33 89 i god tid for å avtale skyss. Kaffe og hjemmebakte 
kaker i hagen, musikk ved Hans-Paul Finsrud. Hvis det regner, holdes 
treffet på Hospitalet.
Resten av høstens program deles ut i august. Det blir bilder og inntrykk fra 
Brasil, der Govert van den Brink var på reise sist høst, det blir møte med 
prostidiakon Atle Eikeland, og det blir sang og musikk ved Bay Berntsen og 
Trevor Ford. På adventsfesten i desember kommer sokneprest Dag-Kjetil 
Hartberg med adventtanker og Hans-Paul Finsrud med trekkspill og sang.
Den som ønsker skyss eller følge, kan ringe Sigrun Tomter (92 65 64 63), 
Gerd Bøhlerengen (99 39 76 66), Torun Smith (98 83 33 89) eller  
Anne Berit Wigernes (64 93 10 91/90 17 40 15).
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DRØBAK OG FROGN KIRKEKONTOR
Dyrløkkebakken 1, 1448 Drøbak
Postadresse: Pb 1, 1441 Drøbak
Tlf: 64 90 61 70
E-post: kirkekontoret@frogn.kirken.no
www.frogn.kirken.no
Åpningstid: mandag-fredag 10.00-14.00

Drøbak og Frogn menighetsråd
Leder: Kåre Grumstad
Tlf: 907 53 513

ANSATTE
Sogneprest 
Dag-Kjetil Hartberg
Tlf: 64 90 61 74/911 04 341
dag-kjetil.hartberg@frogn.kirken.no

Sogneprest 
Anne Mathilde Klare
Tlf: 64 90 61 76/406 41 981
anne.mathilde.klare@frogn.kirken.no

Kapellan
Maria Ådland Monger
Tlf: 64 90 63 75/922 42 921
maria.monger@frogn.kirken.no

Ungdomsprest 
Øivind Refvik
Tlf: 64 90 61 75/412 32 004
oivind.refvik@frogn.kirken.no

Kirkeverge 
Per Ørjan Aaslid
Tlf: 64 90 61 71/904 09 816
per.orjan.aaslid@frogn.kirken.no

Saksbehandler 
Govert van den Brink
Tlf: 64 90 61 72/982 45 564
saksbehandler@frogn.kirken.no

Sekretær 
Randi Flock
Tlf: 64 90 61 70
kirkekontoret@frogn.kirken.no

Menighetsmusiker 
Linda Kristengård Skyttemyr
Tlf: 971 77 301
linda.skyttemyr@frogn.kirken.no

Kantor
Hans Martin Molvik
Tlf: 995 51 757
hmmolvik@hotmail.com

Prosjektleder trosopplæring
Svanhild Moen Refvik
Tlf: 64 90 61 77/950 78 559
svanhild.moen.refvik@frogn.kirken.no

Kirketjener 
Jan-Helge Ljøstad
Tlf: 64 90 61 72/982 45 565
jan-helge.ljostad@frogn.kirken.no

Kirkegårdsarbeider 
Marit Andresen
Tlf: 917 42 386

Kirkegårdsarbeider
Antoni Zolnerkiewicz
Tlf: 407 39 785
gravplass@frogn.kirken.no

Diakon
Anne Marie Sverdrup
Tlf: 64 90 61 77/452 42 110
anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no



DIAKONSTAFETTEN

Prostidiakonen er på plass! Atle 
Eikeland ble tilsatt i stillingen 
i august i fjor, og innsatt i 

tjenesten søndag 27. september. 
Søndre Follo prosti består av fire 
fellesråd – Frogn, Nesodden, Vestby 
og Ås – og enda flere menigheter, så 
Atle har mange å gjøre seg kjent med. 

Den nye diakonen er 54 år, kommer 
fra Bergen, bor i Ås, er utdannet 
sosionom og diakon, har tidligere 
vært diakon i Lysaker/Snarøya 
menighet i Bærum, og deretter 
ansatt i barneverntjenesten i Ski. 
Siden 1999 har han arbeidet med 
utenlandsadopsjoner og i Bufetat 
med fosterhjemsrekruttering i Follo 
og Østfold. Han kjenner dermed de 
ulike kommunene godt. Nå kommer 
han til å arbeide tett sammen med 
vårt nyoppnevnte diakoniutvalg, og 
i tillegg har alle menighetsrådene 
et medlem i referansegruppen for 
prostidiakonen. Jorunn Bakken er vår 
representant.

Atle sier: Det viktigste med jobben 
min blir å tilrettelegge for diakonal 
aktivitet i de ulike menigheter i 
prostiet, få på plass diakoniutvalg og 
planer der det mangler, og bidra til at 
det diakonale perspektivet gjenspeiles 
i alle arbeidsfeltene i menighetene. 

Dessuten er det viktig å få 
til godt samarbeid mellom 
kirken, det kommunale 
hjelpeapparatet og 
frivillige organisasjoner.

Jeg ser fram til å bli bedre 
kjent med både Drøbak/
Frogn og resten av 
prostiet, til å jobbe bredt 
med ting jeg brenner for 
og å samarbeide med 
ulike instanser. I Frogn er 
det spennende med det nye 
flerbrukshuset, og jeg tenker det byr 
på mange muligheter. 

Drøbak er for meg som for mange 
Ås-boere, sommerbyen. Jeg har 
vært mye i badeparken og på 
Skiphelle. Liker også å «tusle» 
rundt i byen, og er begeistret for 
Oscarsborg. Jeg oppfatter at Frogn 
og Drøbak har mange ressurser og 
muligheter, og har hatt et hyggelig 
møte med Frivillighetssentralen, 
som bekreftet det. Samtidig vet jeg, 
blant annet gjennom samarbeid med 
barneverntjenesten, at også denne 
kommunen har sine utfordringer som 
vi nok vil merke i diakonien. Det 
blir spennende å jobbe med det. Jeg 
ser fram til å lære mer om Frogn og 

Drøbak menighet og jobbe sammen 
med stab og frivillige.

Vi ønsker Atle Eikeland varmt 
velkommen og lykke til i arbeidet! 
Han er allerede kjent med 
diakoniutvalget og staben, og han blir 
å treffe på Hyggetreff og gudstjenester 
utover høsten.

Samtidig har menighetsrådet erkjent at 
vi ikke har økonomi til en egen lokal 
diakonstilling når prosjektperioden 
utløper, og Anne Marie Sverdrup 
kommer til å slutte hos oss i høst. 
Men det diakonale engasjementet i 
menigheten lever videre og skal finne 
nye uttrykk, blant annet på Smia, med 
god hjelp fra prostidiakonen.

DIAKONI

Atle Eikeland

SAMTALER OM SORG
Når en nærstående person dør, kan man ha behov for støtte også fra noen 
utenfor familien eller vennekretsen. 
En sorggruppe kan være et godt møtested i en vanskelig tid, enten du vil dele 
dine egne tanker, eller du helst vil lytte. 

Denne høsten inviterer vi til en samtalegruppe for voksne mennesker som 
har mistet sin nærmeste. Gruppen starter i september, dersom det melder 
seg nok deltakere, og møtes regelmessig fram til desember for å snakke om 
erfaringene rundt å bli alene, og for å gi hverandre støtte til livet videre.
Tidligere deltakere sier: 
«Det har vært grusomt godt å være i den gruppa.»
«Det å få snakke et sted…» 
«Et pustehull»
«At noen skjønner hva jeg snakker om!»

Dersom du vil vite mer eller kan tenke deg å være med, er du velkommen  
til å ta kontakt med diakonen, Anne Marie Sverdrup, telefon 64 90 61 77  
eller 452 42 110, eller e-post: anne.marie.sverdrup@frogn.kirken.no  
fra 5. september. 
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KIRKEGÅRDEN

Ny ansatt på 
kirkegården
Vi har fått ny kirkegårdsarbeider,  
Antoni Zolnerkiewicz. Antoni er 46 år og 
kommer fra Polen.

I Polen drev han en økologisk gård med 
hovedsakelig grønnsaker og epler. 

Han og hans kone har jobbet som sesong-
arbeidere i Telemark i mange år, før de 
flyttet til Norge for 5 år siden.

Antoni liker å være med familien sin, og 
er opptatt av de nære verdier. Han er glad 
i å lese bøker, lage god mat, særlig brød. 
Han er en dyktig fotograf, og har blitt 
veldig glad i Norge og norske tradisjoner 
og kultur. Også veldig glad i å være ute i 
naturen å gå på ski, skøyter og sykle.

Ny menighets-
musiker i gang!
15. august begynte Linda Kristengård  
Skyttemyr i stillingen som menighetsmusiker! 
I og med at Svanhild Moen Refvik i vår 
gikk over i en ren trosopplæringsstilling 
ble det behov for en ny musiker i staben. 
Linda skal dirigere Drøbak Gospel, 
Barnegospel og SoulChildren, i tillegg 
til å spille på gudstjenester og ved andre 
kirkelige arrangementer.

Linda er opprinnelig fra Molde; hun er 32 år, 
og har tatt bachelor i musikk, menighet 
og ledelse ved Høgskolen i Staffeldtsgate, 
praktisk-pedagogisk utdanning ved 
Norges Musikkhøgskole og master 
i musikkvitenskap ved Universitetet 
i Oslo. Hun er dessuten en erfaren 
gospeldirigent. Linda har sang som sitt 
hovedinstrument, og hun behersker også 
piano meget godt. 
Vi ønsker henne hjertelig velkommen!

Vi har i sommer beskjært en del hekk langs gjerdet på Frogn 
Kirkegård. Den vil gro opp igjen, men trengte en kraftig beskjæring, 
da den hadde blitt veldig stor. 

Vi skal også holde den litt lavere enn hva den har vært tidligere,  
slik at det blir mer lys for alle som har gravsted nær hekken.

Akkurat nå ser det veldig nakent og trist ut, men det bedrer seg fort.

Nytt fra kirkegården
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Dirridam
Et familietilbud. 
Pølsemiddag og småbarnssang. 
Passer best for barn under skolealder,  
men større barn kan selvfølgelig også være med! 
Vi møtes på Smia flerbrukshus disse datoene: 
15. september kl. 16.30
13. oktober kl. 16.30
10. november kl. 16.30
2. desember (fredag) kl. 16.30 

Kor for 4.-7.-klassinger. Nye medlemmer er alltid 
velkommen! 

Starter opp igjen torsdag 25. august.  
Øver nå på SMIA – flerbrukshuset på Dyrløkke. 

Øvelser fra 15.00 – 16.00 (kan komme tidligere!)

Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for mer informasjon:  
kirkekontoret@frogn.kirken.no/ 64 90 61 70

Drøbak og Frogn barnegospel
Kor for 1.-3.-klassinger.  
Nye medlemmer er alltid velkommen! 

Starter opp igjen torsdag 25. august kl. 17.00-17.45.

Øver på Smia – flerbrukshuset på Dyrløkke.

Ta gjerne kontakt  
med kirkekontoret  
for mer informasjon.

Datoer	for	søndagsskolen	høsten	2016	

	

 

28.august  

04. september  

02. oktober 

30. oktober 

13. november 

11. desember 

Søndagsskolen er på Hospitalet (rett ved Drøbak kirke) og det starter kl 11.00 

Vi avslutter hver gang med lunsj.  

 

 

 

28. august 
04. september 
02. oktober

Søndagsskolen er på Hospitalet  
(rett ved Drøbak kirke) og det starter kl. 11.00
Vi avslutter hver gang med lunsj. 

30. oktober
13. november
11. desember

NYHET 
SUPERTORSDAG
På supertorsdag har barn fra 4.-7. klasse 
mulighet til å komme til Smia etter skolen. 
Mellom 15.00 og 16.00 har vi, i tillegg til 
kor, tilbud til barn som ikke liker å synge:

Tweens-klubb
kl. 15.00 – 16.00 
På tweens – klubben skal vi blant annet leke, 
ha konkurranser, lage mat, ha forming, spille 
spill, og en gang i blant drar vi på tur. 

Spill-gruppe
kl 15.00 – 16.00
Her blir det brettspill, men også mulighet til å ta med 
seg iPad e.l. for å spille sammen med andre. Det vil 
være voksne som styrer gruppa.
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BARNE- OG FAMILIETILBUD 
I DRØBAK OG FROGN MENIGHET HØSTEN 2016 

August: 
21.08: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00 
25.08: Oppstart av soulchildren kl. 15.00 og barnegospel kl. 17.00 i Smia (deretter ukentlig) 
28.08: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 

September: 
04.09: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
06.09: Oppstart av babysang i Smia kl. 11.00 (deretter ukentlig) 
11.09: Stor åpningsgudstjeneste for hele familien i Smia kl. 17.00  
14.09 og 15.09: Kirke/skolesamarbeid (omvisning i Drøbak kirke for 4.trinn) 
15.09: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  
15.09: Dirridam i Smia kl. 16.30 (pølser og småbarnssang)  
18.09: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00. Høsttakkefest 
25.09: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00 
29.09: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  

Oktober: 
02.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
09.10: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00.  
12.10: Kirke/ skolesamarbeid (kirkemusikalsk reise for 6.trinn)  
12.10: 4-års samling (2012 – kullet) i Smia kl. 16.30 
13.10: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  
13.10: Dirridam i Smia kl. 16.30 (pølser og småbarnssang) 
14.-16. oktober: Soulchildren – festivalen i Oslo  
16.10: Familiegudstjeneste i Drøbak kirke kl. 11.00. 4-års bok. Barnegospel. 
23.10: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00. 4-års bok. Dirridam.  
26.10: 2-års samling (2014-kullet) i Smia kl. 16.30 
27.10: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  
28. – 30. oktober: Barnefestival på Knattholmen utenfor Sandefjord.
30.10: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00

November: 
04.11: 1-års samling/ Knøttesamling (2015-kullet) i Smia kl. 11.00  
(plandag for barnehager og skoler) 
06.11: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00 
10.11: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  
10.11: Dirridam i Smia kl. 16.30 (pølser og småbarnssang) 
13.11: Søndagsskole på Hospitalet kl. 11.00 
24.11: Supertorsdag i Smia (aktiviteter for barn fra 15.00 – 18.00)  
Middag fra kl. 16.30  
20.11: Familiegudstjeneste i Smia kl. 17.00 
26.-27.11: Lys våken- adventsnatt i Frogn kirke for 11-åringer (2005-kullet) 
27.11: Familiegudstjeneste i Frogn kirke kl. 11.00. Soulchildren. 

Desember: 
02.12: Barnas julekveld i Frogn kirke med alle kirkens barnegrupper, 
Dirridams sangstund, julefortelling, juleverksted, salg av grøt m.m. 
Ta gjerne med en julegave til «frelsesarmeens julegryte». 
Frogn kirke kl. 16.30  

Babysang 
på Smia
Oppstart tirsdag 6. september kl. 11.00  
– deretter hver tirsdag i 10 uker 
framover. 

Velkommen til uformelt treffpunkt for 
deg  
som er hjemme med babyen din. 
Vi synger, danser og spiller på rytmein-
strumenter.  
Etterpå spiser vi lunsj sammen. 
Flott for deg som ikke kjenner så mange 
som er hjemme på dagtid, eller dersom 
du ønsker et aktivitetstilbud for deg og 
babyen din. 
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret for 
mer informasjon eller påmelding:  
kirkekontoret@frogn.kirken.no   
tlf. 64 90 61 70 

Ettårssamling/ 

Knøttesamling i Smia 

fredag 4. november

1Velkommen

2-års samling 

& kirkebokutdeling 

onsdag 26. oktober

2Velkommen
  4-års samling & kirkebokutdeling   søndag 16. oktober eller 23. oktober 

4Velkommen

HVA SKJER?
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KONFIRMANTER September 2016
Drøbak kirke 03.09.2016 10:30
Alvær, Aleksander Nylund
Fremstad, Elias
Huseby, Kasper Haukeberg
Marthinsen, Lage Aas
Moberg, Henrik
Rødfjell, Christian Andrè
Scheie, Leander
Selliken, Espen
Sørby, William
Enge, Anniken Eian
Ottmann, Amalie
Seljetun, Kathinka Opdal
Simonsen, Louise
Sponberg, Amalie
Ommundsen, Nicolai
Sørby, William

Drøbak kirke 03.09.2016 12:00
Landaas, Angus Patrik
Dalen, Sarah
Erevik, Karoline Østli
Kolderup, Linnea Bolstad
Myrvang, Mina Marie
Naustdal, Madelen Kristina
Nikolaisen, Martine Tonås
Ruud, Anna Karolina Lagerwall
Steinland, Thea Sofie
Straumfors, Linn Andrine Fleisje
Rosenkilde, Benjamin Albert

Drøbak kirke 03.09.2016 13:30
Kvåle, Johannes Nibe
Nielsen, Kristian
Tannum, Thomas Hansen
Ødegårdstuen, Odd Einar
Aspaas, Emilie Mariusdatter
Bruland, Andrine Sigrid Aagesen
Gjølme, Helle Marie Heggelund
Grønnern, Matilde Sofie
Johnsen, Maria Emberland
Kjølhamar, Helle Prebe
Mæhle, Iris Synnøve Maria
Jokstad, Andrea Kvarme
Sand, Mie

Drøbak kirke 03.09.2016 15:00
Alvær, Emilie Estelle
Bauthler, Synne Marie Hjelteig
Berggreen, Jenny Louise
Brovold, Helle
Hallstrøm, Catharina Emilia Engh
Hasund, Live Hoff
Hjertstrøm, Vida Berg
Strand, Julie Ljosland
Svenning, Hedda Midtbø
Thorvaldsen, Helene

Frogn kirke 03.09.2016 14:30
Aarheim, Thomas
Hartberg, Jonas Johannessen
Halvorsen, Elin
Høyem, Kaja
Malmberg, Tuva Tomren
Wilhelmsen, Maren
Huseby, Elias Johan
Kile-Stokholm, Magnus 

Drøbak kirke 04.09.2016 11:00
Rasmussen, Jakob Eilif
Rostad, Mathias
Rølsåsen, Thomas Gyberg
Kjølberg, Johanne Aimée Belle
Loge, Madeleine Bruun
Lunde, Vibeke Herberg
Lykkjen Mikalsen, Andrea Lykkjen
Manger, Malene
Sekkesæter, Pernille Helene
Sirnes, Nicole Martha
Wiik, Helene

UNGDOMSARBEID HØSTEN 2016
17/9 Konfirmantmusikal.  
Se omtale på side 11.

18/9 KRIK kl. 19.00-21.00. 
Dyrløkkeåsen flerbrukshall. Ta med 
treningstøy. Her blir det lek, sport og 
ord for dagen. Ca. en gang i måneden.

25/9 Yes ungdomskveld, Smia  
kl. 19.00-21.00. Endelig er Smia åpen 
og på Yes ungdomskvelder fylles den 
med lek, moro, mat og samling i 
kapellet. Ca. en gang i måneden.

9/10 KRIK Fotballcup til inntekt  
for misjonsprosjektet i Brasil,  
kl. 13.00-16.00 i Dyrløkkeåsen 
flerbrukshall. Vi samler inn penger 
til hjelpesenteret vi har vært med å 
bygge opp i slummen i Pestano. Åpent 
for alle. Misjonsgudstjeneste i Smia  
kl. 17.00 etterpå.

23/10 Yes ungdomskveld, Smia  
kl. 19.00-21.00. 

29/10 Konfirmantcup

11.-13. nov. Leir for ungdomsledere.

20/11 Yes ungdomskveld, Smia  
kl. 19.00-21.00. 

27/11 KRIK kl. 19.00-21.00. 
Dyrløkkeåsen flerbrukshall.

Konfirmant i 2017
Konfirmantgruppene holder nå på 
å bli satt sammen. Snart kommer 
informasjon om samlinger i posten 
til dem som har meldt seg på. 
Oppstartsamlingen er lørdag 17/9 
kl. 13.00 på Smia. Da får de nye 
konfirmantene komme på premieren 
til konfirmantmusikalen for fjorårs-
konfirmantene. Det er ennå mulighet 
å melde seg opp til konfirmasjon i 
2017, men da må det skje snarest!

Ungdomslederkurs
De som er konfirmert får delta på 
ungdomslederkurs. På kurset får du 
være med å gjennomføre aktiviteter og 
arrangement samt reise på leirer. Mer 
informasjon på www.frogn.kirken.no. 
Påmelding snarest!

UNGDOMSARBEID
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FLERBRUKSHUS

SMIA FLERBRUKSHUS 

Ved innkjøringen til kommune-
sentrum Drøbak har Frogn 
kommune fått et splitter nytt 

og moderne kirke- og kulturhus, med 
tilbud fra vugge til grav.

Frogn kommune har fått et nytt 
signalbygg i flerbrukshuset Smia. 
Bygget står godt synlig for alle 
som kommer kjørende inn til 
kommunesentrum Drøbak. Med 
spennende og spesiallagde fasader, 
harde linjer og et moderne uttrykk, 
gjør det absolutt inntrykk.

Administrerende direktør i Hersleth 
Entreprenør, Reinert Hersleth, sier til 
Byggeindustrien at Smia er et prosjekt 
han selv og kollegene er stolte av. 
– Det er helt klart et fint prosjekt, og 
det er morsomt at det er så synlig 
her. Vi er alle sammen veldig stolte av 
bygget, og det er morsomt å bygge et 
signalbygg her i vårt eget lokalmiljø. 
Vi som har bygget dette, vil også være 
blant brukerne, og det gjør det jo 
ekstra morsomt, sier han.

Hersleth forteller at den lokale 
tilknytningen har vært viktig i 
prosjektet, og at entreprenøren, som 
har hatt styringen på utførelsesdelen i 
en generalentreprise, har fokusert på å 
få med seg andre lokale aktører. 
– Elektrikeren holder til rett over veien 
fra bygget, og grunnentreprenøren 
finner vi like ned i veien her, sier han.

Hersleth Entreprenør har kontor i 
nabokommunen Vestby, kun en snau 
halv times kjøring fra prosjektet.

Tar bølgen
Alt er dog ikke like kortreist på 
flerbrukshuset Smia.

Fasadene på bygget er spesielle, og de 
massive fasadeelementene i anodisert 
(eloksert) aluminium er spesialbestilt 
fra en tysk leverandør. 
– Fasadeplatene er helt spesielle. 
Ingen plater er like, og fasaden utgjør 
en del av kunsten i dette bygget, 
forteller Hersleth.

Den buktende aluminiumsfasaden ut 
mot veien er konstruert for å fortelle 
om noe av det som foregår inne i 
bygget, som i tillegg til kontorer og 
kapell huser en stor sal for musikk og 
teater.

Fasadeuttrykket er i seg selv et eget 
kunstverk, utformet av kunstner Viel 
Bjerkeset Andersen, og har navnet 
«Interferens». 
– Fasaden viser sinuskurven til 
lydbølgene fra scenen, forklarer 
Hersleth.

I tillegg til en svært kunstferdig fasade, 
skiller Smia seg ut fra de fleste andre 
bygg i og med at dette bygget er 
utstyrt med klokketårn. Tårnet i seg 
selv er et smalt betongtårn med en 
trekledd kasse hvor klokkespillet 
gjemmer seg. 
– Det er jo egentlig som en hvilken 
som helst leveranse, men det var 
likevel litt morsomt å sette seg inn i 
det med kirkeklokker. Det er jo ikke 
noe vi gjør til vanlig, sier Hersleth.

Betongfokus
Det har dog vært reelle utfordringer 
på prosjektet også. 
– Det var vesentlig dårligere grunn
forhold på plassen her enn hva man 
ventet på forhånd, og det måtte en del 
grunnarbeid til. Vi ble nødt til å spunte 
og gjøre en rekke tiltak som man i 
utgangspunktet ikke trodde ville bli 
nødvendig, forteller Hersleth.

Smia er fundamentert på peler til fjell, 
med til sammen 1.217 meter betong- 
og stålkjernepel.

Hersleth forteller at selve bygget også 
har satt entreprenøren på en god 
faglig prøve. 
– Det har vært et byggeteknisk 
komplisert prosjekt. Her har vi et 
råbygg av plasstøpte konstruksjoner, 
og vi har helt ifra råbyggfasen av 
måttet være veldig påpasselige med 
finishen på betongen som skal være 
synlig i både kapellet og ellers i 
bygget, sier Hersleth.

Utvendig er Smia preget av de 
bølgende stålplatene, store glassruter 
og aluminiumskassetter, med noen 
innslag av tre i klokketårnet og 
inngangen til kapellet. Innvendig er 
det betongen som rår, sammen med 
malt gips. 
– Ubehandlet betong kommer fram i 
mange overflater inne i bygget, så her 
har vi gjort oss flid, sier Hersleth. 
Entreprenøren har selv stått for 
produksjon av både betong- og 
tømrerarbeidene.

Nært samarbeid
Byggestart for Smia var våren 2014, 
og bygget ble overlevert 8. april i år. 
Hersleth forteller at de har opplevd 
samarbeidet med byggherre Frogn 
kommune som godt, og at kommunen 
nå vil ta bygget i bruk gradvis, med 
innflytting i kontorlokalene i løpet 
av mai, innredning av storsalen og 
kapellet i løpet av sommeren, og en 
offisiell åpning av bygget i september.

Byggherrerepresentant Bjørn Nordvik 
i Frogn kommune bekrefter til 
Byggeindustrien at flerbrukshuset er et 
produkt av tett og bredt samarbeid. 
– Prosjektet er gjennomført i nært 
samarbeid med Frogn kirkelig 
fellesråd, Frogn kulturråd, Human 
Etisk forbund, Frogn eldresenter og 
Frogn frivilligsentral. I planleggingen av 
bygget ble det lagt avgjørende vekt på 
at flerbrukshuset utformes på en slik 
måte at det vil bli en arena for hele 
kommunens befolkning. For at dette 
skal kunne oppnås, har rommene en 
variasjon i størrelse og utforming slik 
at det kan være mulig å gjennomføre 
et mangfold av arrangementer og 
aktiviteter der, forteller han.

Sindre Sverdrup Strand  
for Byggeindustrien
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Smia-gudstjenestene
Annenhver søndag i skoleåret blir det 
gudstjenester i Smia. Disse blir kl.17.

En gruppe med frivillige, ledet av 
kapellan Maria Ådland Monger, 
har arbeidet ut en litt ny type guds-
tjeneste. Store og små starter sammen 
i storsalen, før man deler seg og tar 
i bruk de fleste av byggets rom. Etter 
gudstjenesten blir det kveldsmat.

Gudstjenestene vil ha en fast liturgi 
som tar utgangspunkt i ordningen 

vi har for familiegudstjenester, men 
det vil altså bli en egen del med 
forkynnelse for de voksne mens  
de yngre gjør noe annet.

Det er i ferd med å etableres såkalte 
«Gudstjenestegrupper» som har 
ansvar for et bredt utvalg oppgaver. 
Rigging, medvirkning under guds-
tjenesten og kveldsmat. Disse får 
ansvar for noen søndager hver i 
semesteret. Hvis det er noen som kan 
tenke seg å delta i en slik gruppe er 

det bare å ta kontakt med Maria eller 
kirkekontoret. 

Tre av fire søndager i måneden vil det 
være gudstjenester som før i Frogn 
eller Drøbak. Disse vil enten være 
høymesser eller familiegudstjenester. 

Denne høsten blir det ekstra viktig å 
følge med i avis og menighetsblad for 
å finne ut hvor søndagens gudstjeneste 
finner sted. Vi kan love en variert og 
spennende gudstjenestehøst!

«Tankesmie»
Når flerbrukshuset Smia endelig 
åpner, inviterer vi til å stikke innom og 
bli kjent der. Fra midten av september 
blir det åpent hus med rom for både 
babysang og rasteplass for voksne på 
tirsdager kl. 11-13.  
Det blir formiddagsmat på «torget» og 
middagsbønn i kapellet, og det blir 
rom for samtale over en kopp kaffe 
til en rimelig penge. Velkommen til å 
dele tanker om livet – og om tvil og

tro – og til å smi dem i fellesskap  
med andre. 

Etter hvert tenker vi å by på et kåseri, 
et temamøte eller en musikkstund 
innenfor samme ramme. Både 
frivillige og ansatte medarbeidere vil 
være vertskap for disse treffene, og  
det er rom for mange frivillige på listen.  
Ta gjerne kontakt med kirkekontoret 
eller diakonen for å være medarbeider!

 Supertorsdag i Smia

Fra september av lanserer 
vi det som vi har kalt for 
«Supertorsdag».

Da blir aktivitetene som vi har for 
barn samlet på en og samme dag, slik 
at små og store kan samles på tvers 
av alder og aktiviteter. Her blir det 
også mulighet til å kjøpe middag for 
hele familien til en billig penge. Her 
blir det fellesskap både for barn og 
voksne.

Aktiviteter for barna ruller og går 
hele ettermiddagen og barna har 
også mulighet til å komme direkte 
etter skolen for leksegjøring og enkel 
brødmat.  

AKTIVITETER PÅ SUPERTORSDAG BLIR:
14.00 – 15.00: 
brødmat og lekser for store barn  
– voksne tilstede

15.00 – 16.00:
• Kor for store barn  

(soulchildren, 4.-7. klasse)
• Spillegruppe
• Tweens – klubb for mellomtrinnet

16.00 – 16.15: Fellessamling 

16.30 – 17.00:  
Billig middag til salgs for hele familien 

17.00 – 17.45: 
Dirridam (én gang i måneden)
• Barnegruppe for småbarn (når det 

ikke er Dirridam)
• Kor for yngre barn (Barnegospel 

1.-3. klasse)
• Dansegruppe
• Voksenkafè

17.45 – 18.00:  
Felles avslutning i kapellet

Datoer for høstens supertorsdager er:
15. september
29. september
13. oktober
27. oktober
10. november
24. november

Vi gleder oss over at vi nå endelig 
har nye og enda bedre lokaler til å ha 
aktivitetene våre i. Vi er også glade og 
spente på vårt nye opplegg som vi tror 
vil bli et forbedret opplegg for barna 
og famlier. 

Vi gleder oss til å bli kjent med flere 
gjennom «Supertorsdag». Dersom du 
ikke har barn selv, men likevel har lyst 
til å engasjere deg i dette arbeidet, er 
du hjertelig velkommen. Det trengs 
stadig nye hender til å bidra. Og vi er 
glade for alle som stikker nesa innom.. 
Velkommen! 
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www.bgr.no  •  Telefon 64 93 26 00 – hele døgnet
Avdelingsleder: Magnar Bøhlerengen

Vi ønsker å gi den beste hjelp 
og veiledning

Besøksadresse Vestby: 
Ellingard Monument AS
Verpetveien 52
1540 Vestby
Telefon:  22 15 55 50  Tast 1
E-post: monument@ellingard.no

Besøk vår store utstilling i Vestby:

Salg av gravstein
Inskripsjoner

Kom innom i Verpetveien 52, 
eller komponer gravstein  

på våre nettsider:
www.ellingardmonument.no

Åpningstider:  mandag til fredag 08.00-16.00 
Eller etter avtale

Annonse B85xH120.indd   1 08.08.2016   15.00

• Vi leVerer nye graVsteiner
• renser stein
• oppretter

• restaurerer
• legger bladgull

Gravstein 
6.900 kr 
(Rødbrun eller lys granitt)

r i n G
986 29 013

Inkludert:  
et navn,  
dato, 
urnesokkel, 
oppsetting, 
søknad og 
mva. 
Gjelder 
Nesodden  
og Frogn

• MobilPlant-kasser
• 15 års holdbarhet 
• Flere kassetyper
• Leveres med  
   spesialjord

    n o r d r eLindebråte 
gårdsdrift• gravservice

Vi monterer  
selvvannings- 
kasser for  
enkelt gravstell

«TORSDAGSKAFFEN»

Torsdagskaffen er en møteplass for mennesker som 
har eller har hatt kreft, og for deres pårørende. 
Mange som er berørt av alvorlig sykdom, kan 

kjenne på en stor ensomhet, og ønsket med torsdags-
kaffen er å gi mulighet til å møte andre i lignende 
situasjon, og kanskje få å oppleve et fellesskap og  
følelsen av å ikke være helt alene i dette. 

Kreftkoordinator i Frogn, Elisabeth Nilsen, startet 
Torsdagskaffen i Drøbak i fjor, i samarbeid med 
seniorkonsulenten og diakonen. Til nå har tilbudet vært 
månedlig; denne høsten prøver vi oss med to ganger 
i måneden: den første og den tredje torsdagen hver 
måned, på Hospitalet. Vi ønsker at torsdagskaffen skal 
være en arena med fokus på livskvalitet og mestring, 
sier Elisabeth Nilsen. – Et samlingspunkt preget av 
humor og fine samtaler, hvor en kan dele gode råd og 
tips med hverandre. Omtrent annenhver gang inviterer 
vi noen til å holde en liten innledning om et aktuelt 
tema, og hver gang er det formiddagsmat og kaffe for en 
rimelig penge. 

Det finnes et lignende tilbud i Ski, arrangert av 
Kreftforeningen i samarbeid med Frivilligsentralen i Ski 
og kreftkoordinatorene i Follo. Torsdagskaffen i Frogn 
skal ikke konkurrere med dette, men er tenkt som et 
supplement, ikke minst for de som synes det er for 
langt å reise til Ski. Vår nabokommune Nesodden har 
hatt et lignende tilbud over lengre tid, og responsen fra 
kreftrammede og pårørende der har vært veldig positiv. 

Det er ikke alltid at omgivelsene rundt en helt klarer å 
forstå hva en går igjennom, og nettopp derfor kan det 
oppleves som svært verdifullt å kunne møte andre som 
også kjenner på kroppen hva det vil si å være/ha vært 
kreftsyk, eller pårørende. 
Velkommen til Torsdagskaffen!
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Program for voksne – i Smia
Hver torsdag kl. 19.30 i kapellet!

VI VEKSLER MELLOM FIRE ULIKE TYPER SAMLINGER: 
Kveldsgudstjenester
En torsdagskveld i måneden feirer vi kveldsgudstjenester 
i Kapellet. Det er enkle gudstjenester med tekster, musikk 
og sang og nattverdsfeiring. Denne høsten feirer vi Taizé-
gudstjeneste, Thomas-messe og Mortens-messe.

Forskerblikk på Bibelen
Matthew Monger, stipendiat i Det Gamle Testamentet ved 
Menighetsfakultetet holder en foredragsserie om det Gamle 
Testamentet med tema som: Bibelens tilblivelse, Mosebøkene, 
Israels historie og Messiasprofetier i det Gamle Testamentet. 
Foredragene holdes i Kapellet i Smia en torsdag i måneden.  
Se egen omtale.

Åpent i Kapellet
Siste torsdag i måneden er Kapellet åpent for stillhet, bønn og 
lystenning. Det er mulighet for samtale med diakon eller prest.

Menn i Frogn
Første torsdag i måneden er det åpne samlinger for menn i 
Frogn. Man samles rundt et tema som angår livet til menn i 
Frogn; og det kan være mye forskjellig! Samtale og kveldsmat 
følger. Ta kontakt med Dag-Kjetil Hartberg for å bli satt på en 
e-post-liste der temaer og detaljer distribueres. I høst skal vi 
blant annet få besøk fra Halden fengsel.

HØSTENS PROGRAM
September
15. sept. Taizé-gudstjeneste
22. sept. Forskerblikk på Bibelen: 
 «Bibelens tilblivelse – Om Dødehavsrullene og  
 andre manuskripter»
29. sept. «Åpent i kapellet»

Oktober
6. okt. Høstferie
13. okt. Tomasmesse
20. okt.  Forskerblikk på Bibelen
 «Mosebøkene – Jødenes urhistorie og  
 lovens begynnelse»
27. okt. «Åpent i kapellet»

November
3. nov. Menn i Frogn
10. nov. Mortensmesse
17. nov. Forskerblikk på Bibelen
 «Israels historie og religiøse liv»
24. nov. «Åpent i kapellet»

Desember
1. des. Menn i Frogn
8. des. Forskerblikk på Bibelen
 «Profetenes stemmer – Messias i  
 det Gamle testamentet»

«Forskerblikk  
på Bibelen»
Matthew Philip Monger
Stipendiat i Det gamle testamentet

Matthew Monger er teolog og lingvist og jobber 
som stipendiat og foreleser ved Menighetsfakultetet. 
Han har tidligere jobbet som bibeloversetter i Mali 
og forsker nå på jødiske tekster fra antikken og Det 
gamle testamentet. I forskningen legger Matthew 
spesielt fokus på manuskripter og forsker på blant 
annet Dødehavsrullene. Han er bosatt i Drøbak og 
han er gift med kapellan i Drøbak og Frogn, Maria 
Ådland Monger.

Denne høsten vil Matthew Monger forelese en 
torsdagskveld i måneden. Samlingene vil være i 
Kapellet i Smia Flerbrukshus fra kl. 19.30 – 21.30. 
Det blir tid til samtale og spørsmål underveis i 
programmet.
Kl. 21.30 er det tidebønn (completorium)  
for dem som ønsker, i Kapellet. 

Torsdag 22. september kl. 19.30
«Bibelens tilblivelse – Om Dødehavsrullene og 
andre manuskripter» 

Torsdag 20. oktober kl. 19.30
«Mosebøkene – Jødenes urhistorie og  
lovens begynnelse»

Torsdag 17. november kl. 19.30
«Israels historie og religiøse liv»

Torsdag 8. desember kl. 19.30 
«Profetenes stemmer – Messias i Det gamle testamentet

Alle er hjertelig velkommen til å delta på  
spennende kvelder om Det gamle testamentet.

MUSIKAL ”A Better Day” 
En gruppe konfirmanter har jobbet hele året 
med å lage sin egen musikal. Popsanger, dans og 
drama flettet inn i en aktuell historie. Musikalen 
skal fremføres i storsalen på SMIA under 
åpningsuka, lørdag 17. september.
Det blir to forestillinger, kl. 17.00 og kl. 19.00. 
Kom og se hva dyktige ungdommer har fått til. 
Billetter kr 100,- (voksen), kr 50,- (barn)  
kr 200,- (familie) selges ved inngangen.
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Konsert i storsalen 
på SMIA – 13. sept. kl 20.00 

VOLUSPÅ av David Monrad Johansen
Drøbak Kantori med dirigent Hans Martin Molvik
Solister: Tuva Weideborg Hongve og Ludvig 
Lindström
Pianist: John Harald Haug

VOLUSPÅ
Diktet Voluspå, ”volvens spådom”, er en del av 
vår aller eldste litterære og religiøse kulturarv her 
i Norden. Hva kan passe bedre i et Flerbrukshus?
Skalden som diktet Voluspå, er ukjent. Han skriver 
på norrønt og med norrønt versemål:  
Mye bokstavrim og trykksterke stavelser som gir 
et ”sterkt” språkbilde. Tidfestingen er noe usikker, 
kanskje like før år 1000.

Diktet er lagt i munnen på en spåkone, volve, 
som både minnes verdens skapelse og de gode 
tidene før drap og ufred fører verden mot under-
gang: Ragnarok. Etter det stiger en ny jord fram. 

En opphavs- og endetidsmyte
Norrøn religion og norrønt verdensbilde er ikke 
lett å sette i system, for ulike tekster har noe 
ulik framstilling. ”Verdensbildet” i Voluspå har 
med mye av det vi kjenner fra skoletiden: Både 
”ni heimene” (ulike verdener) og gudene Odin, 
Frøya, Tor og Balder, likeledes hunden Garm som 
vokter inngangen til Helheim og Midgardsormen 
som ligger rundt det hele og holder jorda sammen. 

KRISTEN PÅVIRKNING?
I norrøn tid var menneskeidealet den dyktige 
krigeren, som døde med ære når han falt i kamp. 
Da hentet valkyriene ham til Åsgård og han fikk et 
godt ettermæle. Vold og drap var noe positivt
Mye tyder på at skalden som skrev Voluspå, 
kjente til kristendommen. Vi finner i diktet en 
etisk holdning som er helt ulik det norrøne kriger- 
og kampidealet: Vold og drap fører til ufred og 
undergang!

Sluttpartiet om den nye jorden som stiger opp av 
havet og hvor vakker den er, og om den mektige, 
som styrer alt, har klare paralleller til den nye 
jorden i Johannes åpenbaring, det endelige Guds 
Rike. 

Vikingferdene sørover i Europa hadde vart et 
par hundre år da Voluspå ble skrevet. Det ble 
våre stridbare forfedres første kjennskap til 
kristendommen. Vi må også regne med at kvinner 
og menn som ble tatt med som treller nordover, 
fortalt om sin kristne tro.

Tidebønn
Tidebønn er en stor og gammel flerkirkelig tradisjon som 
vokste ut fra klosterbevegelsene i organisert mønster, inspirert 
av Jesu bønnepraksis og veiledning for bønn. Mange er 
gode til å be hver for seg men det er flott å kunne delta i en 
organisert bønneform hvor man leser i veksel, synger salmer 
og tenner lys. Noen er opptatt av å be med spesielle temaer, 
mens noen tiltales av at man kan «sitte stille å se på Gud, 
mens Gud ser tilbake». Stillhet, resitasjon og ro er en del av 
uttrykket. Ta gjerne med barna i en del av dette, de blir ofte 
bergtatt i undring av roen og stemningen som åpenbarer seg i 
tidebønnen og lystenningen. En morgenbønn eller kveldsbønn 
varer i ca. 10 min. Kapellet er åpent for lystenning og stille 
resitasjon ca. 15 min. før tidebønnen starter. Tidebønnen består 
av bibellesning, bønn og lystenning og kanskje sang.

Den kristne bønnen
Bønn har til alle tider funnet sted i kristendommen. 
Fundamentet for den kristnes bønn utspringer fra troen 
på en personlig Gud, som elsker mennesket og ønsker å 
kommunisere med det for at den troende skal få daglig 
veiledning og oppleve åndelig utvikling og vekst. I 
kristen sammenheng blir bønn betraktet som en toveis 
kommunikasjon med Gud. Det er bare Gud den troende skal 
henvende seg til i bønn (2. Mosebok 20:3-5). Jesu lære om 
bønn finnes særlig i Matt 6,5-15 og Luk 11,1-13, hvor han 
understreker at bønnen er et personlig anliggende mellom den 
troende og Gud.

Tidebønn i kapellet på SMIA
Vi vil gjennomføre en del tidebønner til faste tider i det flotte 
kapellet på SMIA. Tirsdag, onsdag og torsdag - morgenbønn  
kl. 9.00 og kveldsbønn kl. 21.30.
I tillegg en morgenbønn (med kaffe) for pendlere onsdag  
kl. 6.30 (ferdig før ekspressbussen går fra Dyrløkke kl. 6.45).

Hjelpesenteret i Pestano-Brasil
Kirken i Drøbak og Frogn har valgt å 
støtte et hjelpesenter i Pestano, en fattig 
bydel i byen Pelotas, sør i Brasil. En 
gruppe ungdommer fra Frogn var og 
besøkte dette prosjektet ved opp starten 
for noen år siden og siden den gang har 
dette vært vårt misjonsprosjekt.
Vi er godt i gang med å samle inn de 
kr 30.000 som vi har forpliktet oss til 
for 2016. 1. juni var det Brasilkveld 
i Frogn kirke med mye sang, lotteri, 
informasjon om prosjektet og Brasiliansk mat! Der ble det samlet 
inn ca. kr 6.500. 
9. oktober kl. 13.00 inviterer vi alle store og små til 
”Brasilcup” i hallen på Dyrløkkeåsen. Vi forbinder Brasil gjerne 
med fotball og samba. Samba kan vi ikke love, men desto mere 
fotball. Dette er en fotballcup hvor alle kan være med, uansett 
alder og fotballferdigheter. En liten påmeldingsavgift som går 
i sin helhet til Pestano-prosjektet. Det blir kiosksalg i kantina. 
Mer informasjon om Brasilcupen vil du etter hvert finne på vår 
nettside  
www.frogn.kirken.no.
Vi vil også informere om Pestano-prosjektet på Friske, Frodige, 
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Livets gang
Døpte
Dåpsdato Navn
06.03.2016 Noah Finstad Bøhlerengen
13.03.2016 Philip Wiik
13.03.2016 Christian Louis Borgen
13.03.2016 Didrik August Strøm
27.03.2016 Emmelin Aurora Berle Andresen
03.04.2016 Lucas Muilwijk-Akerø
10.04.2016 Kaspian Fagerli Løken
10.04.2016 Oliver Fagerli Løken
10.04.2016 Oscar Pent Liedholm
24.04.2016 Jonathan Torstensen Tryggeseth
24.04.2016 Thomas Winther Urdal
24.04.2016 Viola Thorén-Hagen
24.04.2016 Linnea Oline Sæther
24.04.2016 Emil Skak Simenstad
01.05.2016 Philip Aleksander Wagenheim  
 Abrahamsen
01.05.2016 Martine Daldorff Isaksen
05.05.2016 Isabelle Helliesen
08.05.2016 Fredrik Øiestad-Nordberg
08.05.2016 Hanna Lea Sandvig
08.05.2016 Nora Julianna Torrissen Hansen
08.05.2016 Oline Fuglum Hartmann
15.05.2016 Wilhem Berntsen
15.05.2016 Alma Danielsen
22.05.2016 Alva Løken Marki
29.05.2016 Emilie Tandberg Willassen
29.05.2016 Elizabeth Thurmann
29.05.2016 William Hammarstrøm Støre
05.06.2016 Mille Saastad Pedersen
05.06.2016 Adrian Huus Gabrielsen
19.06.2016 Marlene Øvre Bøhlerengen
19.06.2016 Oline Aslaksen
26.06.2016 Embla Hatteland
26.06.2016 Emma Norvik Molkom-Larsen
26.06.2016 Ane Lidal Henriksen
10.07.2016 Oskar Johansen Nicolaisen
14.08.2016 Magnus Smedal Kallmyr
14.08.2016 Maia Olsen-Bylund
14.08.2016 Oskar Johansen Nicolaisen
14.08.2016 Markus Lauritzen Kalatzis
14.08.2016 Amanda Tjugen

Vigde
Vielsesdato Navn
28.05.2016 Yvonne Torp og Reidar Larsen
04.06.2016 Sandra Gallis og Egil Vegar Klerud
25.06.2016 Angelika Pedersen og  
 Christopher Kaurin Nordby

25.06.2016 Elin Kubberød og Jan Erik Drange
02.07.2016 Milla Eileen Schou Ekkjestøl og  
 Martin Alexander Engen
09.07.2016 Fanny Røst Lundgren og  
 Kai Erik Herseth
30.07.2016 Madeleine Bråthen Bjaaland og  
 Fredrik Larsen
06.08.2016 Anne Birgitte Abrahamsen og  
 Otto Davidsen
06.08.2016 Therèse Smerud og  
 Johannes Selvaag
13.08.2016 Else Hedvig Vierli og  
 Karl Gøran Christer Sjøgren
13.08.2016 Line Clausen Johansson og  
 Daniel Østreng

Gravferd
Dødsdato  Navn
29.02.2016 Odd Albert Simonsen 
03.03.2016 Anne Rye 
04.03.2016 Finn August Smedsrud 
08.03.2016 John William Simonsen 
08.03.2016 Erik Roger Wulff 
11.03.2016 Magnus Anton Saxebøl 
16.03.2016 Arve Richard Borgen 
17.03.2016 Lars Petter Millstein 
18.03.2016 Kåre Kolbjørnsrud 
02.04.2016 Arild Berntsen 
03.04.2016 Per Arild Skjellerud 
03.04.2016 Per Arild Skjellerud 
04.04.2016 Berit Hartman 
19.04.2016 Rolv Evensen 
25.04.2016 Ellen Merete Gundersen Bergei
30.04.2016 Svein Erik Evensen 
06.05.2016 Kjartan Mareno Harry Berg
07.05.2016 Gunnar Knut Adelsten Christiansen
09.05.2016 Reidun Sundstrøm 
17.05.2016 Bjørn Handeland 
20.05.2016 Reidun Dagmar Hanssen
22.05.2016 Håkon Edvin Eriksrud 
03.06.2016 Svein Sundal 
15.06.2016 Ellen Borghild Johansen 
17.06.2016 Willy Andresen 
17.06.2016 Peder Halgunset 
25.06.2016 Ingrid Wabakken
25.06.2016 Ronja Isabelle von Loewe  
 Kiedrowski
30.06.2016 Bergliot Dalhaug
30.06.2016 Else Marie Schou 
02.07.2016 Juhani Pauli Gustav Stark
09.07.2016 Kristine Herud
12.07.2016 Emma Ragnhild Hellesvik
13.07.2016 Ann-Sofi Sundquist 
17.07.2016 Jack Henry Austhamn 
21.07.2016 Leif Daniel Berg 
27.07.2016 Reidun Reklev
03.08.2016 Liv Joan Knudsen
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GUDSTJENESTELISTE

VELKOMMEN 
TIL KIRKENE

TRENGER DU ELEKTRIKER? 

Søndag 28. august
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Lørdag 3. september
Konfirmasjonsgudstjenester i Drøbak kirke
kl. 10.30 v/ Øivind Refvik
Drøbak kantori deltar

kl. 12.00 v/ Øivind Refvik
Drøbak kantori deltar

kl. 13.30 v/ Maria Ådland Monger
Drøbak kantori deltar

kl. 15.00 v/ Maria Ådland Monger
Musikalkonfirmanter deltar

Konfirmasjonsgudstjeneste i Frogn kirke
kl. 14.30 v/ Øivind Refvik

Søndag 4. september
Drøbak kirke kl. 11.00 
Konfirmasjonsgudstjeneste v/ Øivind Refvik
Drøbak Gospel deltar

Søndag 11. september
Smia flerbrukshus kl. 17.00
Åpningsgudstjeneste med vigsling av 
kapellet v/ biskop Atle Sommerfeldt, 
prost Hege Fagerheim og alle lokale 
prester – Drøbak Gospel, Drøbak Kantori, 
Soulchildren og barnegospel deltar

Søndag 18. september
Frogn kirke kl. 11.00 - Høsttakkefest
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare
Frogn Mannskor og Bygdekvinnelaget deltar

Søndag 25. september
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Smia flerbrukshus kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland 
Monger

Søndag 2. oktober - Diakoniens dag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg,  
Anne Marie Sverdrup og Atle Eikeland

Søndag 9. oktober
Smia flerbrukshus kl. 17.00
Misjons/familiegudstjeneste v/ Maria 
Ådland Monger

Søndag 16. oktober
Drøbak kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Barnegospel deltar - utdeling av 4-års bok

Søndag 23. oktober
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Smia flerbrukshus kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland Monger
Dirridam deltar - utdeling av 4-års bok

Søndag 30. oktober
Frogn kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 6. november – Allehelgensdag
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Drøbak Kantori deltar

Smia flerbrukshus kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/ Maria Ådland 
Monger og Dag-Kjetil Hartberg

Frogn kirke kl. 19.00
Minnegudstjeneste v/ alle prester og diakon
Drøbak Kantori deltar

Søndag 13. november
Drøbak kirke kl. 11.00
Gudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg

Søndag 20. november
Smia flerbrukshus kl. 17.00
Familiegudstjeneste v/ Anne Mathilde Klare

Søndag 27. november
Frogn kirke kl. 11.00
Familiegudstjeneste v/ Dag-Kjetil Hartberg
Lys våken deltakere og Soulchildren deltar
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ANNONSER

Dyrløkkeveien - tlf. 64 90 94 30 

ANNONSER
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• Plenbeplantning og skjøtsel
• Trapper og støttemurer
• Belegg- og natursteinarbeid
• Graving og transport
• Snømåking, strøing og feiing
• Vaktmestertjenester

Telefon: 900 71 798 • Faks: 64 90 91 37 
E-post: erlend@uteanlegg.com

HOGG VED NÅ!

45 cc, 2,2 kW 
(3,0 hk)

3.999,-

4.399,- 

JONSERED CS 2240
En lett all-roiund sag til vedhogsten. 
- enkelt  vedlikehold - lett å starte. 
- lavt bensinforbruk

JONSERED CS 2245 S
Perfekt sag for deg som 
hogger mye ved.

VI LEVERES OGSÅ ANDRE MERKER
SOM HUSQVARNA, MCCULLOCH OG
PARTNER PRISER FRA 1590,-

40.8 cc, 2,0 kW 
(2,7 hk)

7 DAGERS BYTTERETT – PENGENE TILBAKE – FAGLIG VEILEDNING – GOD SERVICE

MED 

SPIN START

MEKANISME

HUSK VERNEUTSTYR

Vernebukse midje 990,-

Vernestøvel fra 890,-

Vedhoggerhjelm 356,-

Skog og Hagemaskiner AS, 
Dyrløkkebakken 3, 1448 Drøbak, 
Tlf 64 93 15 60     www.jobu.no

Åpningstider:  
Man-fre 8-17 
lørdag 10-14
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HVERDAGSLIV

MEDMENNESKE, JEG VELGER DEG!

Når dette skrives går turen 
titt og ofte til Oscarsborg 
festning. Premieren på 

Madama Butterfly nærmer seg med 
stormskritt, og jeg er med i koret. 
Det er både morsomt og lærerikt, 
og jeg kunne fortelle mye om det 
å være med på en full produksjon 
fra begynnelse til slutt. Det skal 
jeg imidlertid ikke gjøre, men 
heller knytte noen tanker til et nytt 
fenomen som jeg ”oppdaget” en av 
dagene jeg ruslet nedover mot båten 
som skulle ta meg tilbake til 
Sundbrygga. 

Været var nydelig og det 
krydde av besøkende på 
Oscarsborg. Jeg 
tenkte at i år må det 
være ny besøksrekord. 
Gøy at så mange 
er interessert i norsk 
historie, sjeldne planter 
og alle opplevelsene 
man kan ta del i, 
filosoferte jeg videre.

Så ble jeg oppmerksom på 
en som gikk med nesa ned 
i mobiltelefonen, og ikke 
bare en, nei mange gjorde 
akkurat det. Det er for så 
vidt ikke så uvanlig. Vi er 
vant med at det plinger og 
piper, at folk snakker høyt og 
at hyggelige møter kan avbrytes av en 
melding på mobilen eller nettbrettet. 
Det jeg opplevde på vei ned til båten 
var noe annet.

De jeg observerte snakket ikke i 
telefonen, men holdt blikket stivt 
festet på den lille skjermen mens de 
vandret nedover, bare avbrutt av små 
jubelrop. Ved nærmere ettersyn viste 
det seg at det regelmessig dukket opp 
små merkelige vesener på skjermen 
på et stilisert kart over området vi var 
på.

Det nye dataspillet Pokemon Go 
hadde gjort sitt inntog på Oscarsborg, 
med Venusaur, Charizard, Pikachu 

og andre spennende vesener som 
”premier” dersom brukerne fant et 
nytt ”Pokemon- sted”.
Først tenkte jeg: ja, ja - spillet bidrar 
i hvert fall til at folk- både store og 
små- får masse god mosjon. Den 
ideen ble delvis knust da jeg møtte en 
gjeng på landsiden som hadde tatt en 
kjøretur med bilen for å finne neste 
lille vesen, og dermed samle nye 
Pokemonpoeng. Andre hevder at man 
kan utvikle mattekunnskaper gjennom 
å spille spillet. Det stemmer nok- man 

må jo holde styr på både avstander og 
poeng.

På Borgen tror jeg pokemonspillerne 
gikk glipp av unike opplevelser. Hva 
med den lille valpen som nysgjerrig 
snuste på buksebeinet eller skyenes 
flukt over himmelen? Hva med 
bevisstheten om solen som varmet 
i ansiktet og vinden som strøk over 
kinnet? Og hva med det enkelte møtet 
mellom mennesker, barnelatteren og 
fuglene i luften?

Realiteten er at vi i større og større 
grad bruker tid og oppmerksom på å 
forholde oss til en ”liksomverden”. 
Innimellom må jeg minne meg selv på 
 

hvor mye tid jeg faktisk bruker foran 
skjermen. Tid jeg kunne ha benyttet til 
helt andre ting, og som kunne gitt helt 
andre opplevelser og erfaringer.
 
Pokemon Go er et nytt tilskudd til vår 
allerede digitale verden. En verden 
som har kommet for å bli og som vi 
må forholde oss til. Ikke misforstå 
meg; Kommunikasjon via digitale 
medier er nyttig og nødvendig, og 
vi bruker det i større eller mindre 
grad alle sammen. Mitt poeng er 

å minne om hvor mye vi 
også mister, og hvor mye av 
den mellommenneskelige 
kommunikasjonen som går 
tapt. Jeg tenker på kroppsspråk, 
blikk, berøring, lukt, smak og 
stemmens melodi.

Realiteten er at vår rike evne til 
å uttrykke oss og til å fange opp 
mening i beste fall reduseres 
til et smilefjes eller en tommel 
opp. 
Kanskje trenger vi på nytt å 
bli minnet om viktigheten 
av en hånd å holde i, et 

hyggelig klapp på skulderen 
eller noen kloke varme øyne 
å se inn i. Kanskje trenger 
vi å minne oss selv på den 
langsomme tiden der hvert 
øyeblikk gir en opplevelse. 
NRKs suksess med ”sakteTV” 

kan sees på som et uttrykk for behovet 
for å senke tempoet.

Dersom vi i mindre og mindre grad 
møtes som hele mennesker- i unike 
møter- frykter jeg at det vi har lært 
og erfart gjennom generasjoner sakte 
med sikkert - og kanskje umerkelig- 
reduseres til smilefjes og tommel opp. 

Så ta med deg smilene og tomlene 
ut i den virkelige verden- også når 
du fanger rare dyr som bor inni en 
ball. Jeg sier som Ash i Pokemon 
TV-serien, dog med en liten endring: 
medmenneske, jeg velger deg!

Bente Bjerknes


